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1. Úvod 

 
Silikátové sférické nano- a mikročástice nacházejí své 

uplatnění v katalýze, chromatografii, odstraňování škodli-
vin ze životního prostředí, v enkapsulaci léčiv a vonných 
látek pro prodloužení účinku či cílený transport. Tyto čás-
tice je možné připravit různými postupy – syntézou za 
přítomnosti pevného templátu (např. polystyrenové nebo 
kalcitové částice), s využitím anionických, kationických či 
neionických tenzidů a pomocných chemikálií, s využitím 
vesikul různých látek, emulzí typu olej ve vodě a také je 
možné je připravit s pomocí bází či kyselin. 

Připravené částice mohou být duté a mohou obsaho-
vat póry. Žádaný typ částice závisí na jejich zamýšleném 
účelu. Pokud je cílem imobilizovat do dutiny v částici 
určitou látku, je žádoucí mít částice duté i porézní, v tomto 
případě dochází k imobilizaci během samotné syntézy 
částice a vzniklé póry umožňují následné uvolňování lát-
ky. Pokud imobilizace probíhá již na předem připravené 
částice, stačí částice porézní, neboť látka se zachytává do 
těchto pórů. Při dalších využitích jsou výhodné částice 
neduté i neporézní, kdy dochází k vazbě látek na povrch 
částic.  

2. Příprava sférických silikátových částic 
 
2.1. Příprava neporézních částic 
 
2.1.1. Příprava v bazickém prostředí 

První práce týkající se přípravy sférických silikáto-
vých mikročástic popisují jejich přípravu z tetraalkyl sili-
kátů v bazickém prostředí1,2. Původní Stöberův proces1 
poskytující částice o průměru menším než 0,5 m nahradil 
Giesche2 kontinuálním procesem, jehož výhodou je lepší 
řízení růstu a výsledné velikosti částic (průměr částic 0,5 
až 1,5 m).  

Stöberův proces spočívá ve smíchání alkoholu (směsi 
alkoholů), nasyceného alkoholického roztoku amoniaku, 
hydroxidu amonného a vody, ke kterým je postupně přidán 
tetraalkylsilikát. Směs byla následně míchána magnetic-
kým míchadlem, případně vystavena působení ultrazvuku, 
v obou případech došlo k vytvoření silikátových částic. 
Jako rozpouštědlo bylo využito methanolu, ethanolu, 
n-propanolu a n-butanolu. Bylo zjištěno, že tvorba částic 
probíhala nejrychleji s využitím methanolu, při jehož užití 
vznikaly nejmenší částice, zatímco při využití n-butanolu 
vznikaly částice největší. Současně bylo pozorováno rozši-
řování distribuce velikosti částic s užitím vyšších alkoholů. 
Bylo testováno pět různých tetraalkylsilikátů (methyl-, 
ethyl-, n-propyl-, n-butyl, n-pentyl). Při užití tetramethylsi-
likátu docházelo ke vzniku malých částic (menších jak 
0,2 m), s využitím vyšších esterů docházelo ke zvyšování 
velikosti částic (až 2 m u tetrapentylsilikátu) a současně 
k prodlužování reakční doby (z cca 1 min v případě tetra-
methylsilikátu až na 24 h). Dále bylo zjištěno, že přítom-
nost amoniaku v reakční směsi je nezbytná pro tvorbu 
pravidelných sférických částic, při přípravě bez amoniaku 
byly získány částice nepravidelného tvaru.  

Giescheho2,3 kontinuální proces spočívá v přídavku 
další směsi TEOS (tetraethyl-orthosilikát)/alkohol do smě-
si připravené vsádkově podobně jako ve Stöberově proce-
su. Řízením poměru přidávaného TEOSu vůči TEOSu 
přítomnému ve výchozí směsi a rychlostí jeho přidávání 
lze ovlivnit výslednou velikost sférických částic. 

 
2.1.2. Příprava v kyselém prostředí 

Další práce se zabývaly přípravou silikátových částic 
v kyselém prostředí4–6. Karmakar4 připravil silikátové čás-
tice s užitím molárního poměru TEOS:kyselina octo-
vá:voda (1:4:4), Izutsu5 připravil siliátové částice 
s využitím kyseliny vinné a další autoři6 s využitím kyseli-
ny dusičné. 

Karmakarův postup4 spočívá v přídavku TEOS ke 
směsi kyseliny octové a vody za míchání, které pokračova-
lo ještě 30 min po zakalení suspenze. Při molárním pomě-
ru TEOS:kyselina octová:voda 1:4:4 byla inkubační doba 
(doba do zakalení suspenze) 4 minuty. Silikátové částice 
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byly připraveny také při dalších poměrech TEOS:kyselina 
octová:voda 1:(0,5–4):(1,5–5). Bylo zjištěno, že inkubační 
doba a distribuce velikosti částic je výrazně ovlivněna 
molárním poměrem kyselina octová:TEOS. 

Karmakar a spol.7 dále zjistili, že silikátové částice lze 
připravit z tetraethylorthosilikátu v kyselém prostředí o pH 
v rozmezí 1,35–2,25 bez ohledu na typ kyseliny, kde jedi-
nou podmínkou je poměr voda:TEOS, který musí být 
v rozmezí 1,0–1,5 pro silné kyseliny a 1,5–4,0 pro slabé 
kyseliny. Z testovaných kyselin – fosforečné, sírové, chlo-
rovodíkové, dusičné, mravenčí, octové, propanové, buta-
nové a pentanové byla při užití kyseliny octové výrazně 
kratší inkubační doba než při užití ostatních kyselin. Při 
užití kyseliny pentanové docházelo ke vzniku směsi pravi-
delných a nepravidelných částic, při užití kyseliny butano-
vé docházelo k aglomeraci a vzniku pravidelných i nepra-
videlných částic. 

Tento postup využívající při přípravě kyselinu octo-
vou může být využit pro enkapsulaci léčivých látek8 do 
silikátové mikročástice (zkoumán ibuprofen, naproxen 
a kyselina acetylsalicylová) během samotné syntézy části-
ce. Ze zjištěných poznatků vyplývá, že u látek rozpustných 
v TEOS je vyšší pravděpodobnost úspěšné enkapsulace. 
Pokud látka není v TEOS rozpustná, může být rozpuštěna 
také v kyselině octové, avšak v tomto případě 
k enkapsulaci dojít nemusí. Dobrá rozpustnost v kyselině 
octové může bránit fázové separaci a krystalizaci během 
tvorby silikátových mikročástic. 

 
2.1.3. Příprava pomocí sprejového sušení 

Roztok pro sprejové sušení lze také připravit hydrolý-
zou TEOS v destilované vodě (molární poměr 1:14), která 
je kyselinou chlorovodíkovou okyselena na pH 2,3. Tato 
směs se nechá míchat 30 min, po kterých následuje samot-
né sprejové sušení. Tento postup lze využít i pro enkapsu-
laci různých látek, které se před sušením rozpustí 
v připraveném roztoku (zkoumán monohydrát laktosy 
a alginát sodný).9  

 
2.2. Příprava dutých porézních částic 

 
Příprava dutých a porézních částic obvykle využívá 

tvorby micel či vesikul s použitím různých tenzidů 
(obr. 1). Pokud jako templát částice slouží micela, dochází 
k vytvoření emulze typu olej ve vodě. Využití kationic-
kých tenzidů vede obvykle ke vzniku vesikul, kolem kte-
rých dochází k vytvoření silikátové skořápky. V jádře vesi-
kuly může být zachycena žádaná látka, která pak může 
póry difundovat do okolního prostředí. 

 
2.2.1. Příprava pomocí emulze typu olej ve vodě  

Pro vytvoření olejové fáze (tvořící micely) se používá 
řada organických chemikálií, které mohou být stabilizová-
ny surfaktantem. V reakčním mediu dochází k hydrolýze 
TEOS a jeho uložení na kapkách olejové fáze, čemuž po-
máhají i případné pomocné chemikálie. Výzkumem těchto 
emulzních systémů se zabývala řada autorů, kteří postupně 
zavedli různé systémy využívající různé chemikálie jako 

olejovou fázi – např. diethylether10, deriváty benzenu11, 
ethylacetát12, polyvinylpyrrolidon13 nebo pouze využívali 
silikátového zdroje – TEOS14,15. Ke stabilizaci emulze, 
která umožňuje tvorbu pravidelných částic, lze využít kati-
onické10,12–15, neionické11,16 nebo anionické tenzidy17.  

Příprava využívající stabilizaci neionickým tenzi-
dem16 – blokovým kopolymerem (EO76-PO29-EO76) využí-
vá pro přípravu dutých silikátových částic emulzi 1,3,5-tri-
methylbenzenu ve vodě a zdrojem křemíku je vodný roz-
tok oxidu křemičitého a sodného (vodní sklo). Následným 
vysušením jsou získány částice, které se skládají ze siliky 
a kopolymeru, který nebyl v tomto případě nijak odstraňo-
ván, jelikož částice byly testovány in vivo, kde jsou obě 
tyto látky biokompatibilní. Tento postup lze využít i pro 
inkorporaci různých látek do silikátové částice, které při 
výrobě nahradí 10 hm.% 1,3,5-trimethylbenzenu. Hydrofó-
bní látky se v tomto případě umístí v jádře částice, zatímco 
hydrofilní látky se umístí do silikátové skořápky.  

Příprava silikátových částic s využitím anionických 
tenzidů je založena na interakci mezi surfaktantem a orga-
nosilanem, které mají opačný náboj, díky čemuž dochází 
k pravidelnému uspořádání17. Nejčastěji používaný postup 
zahrnuje použití kyseliny olejové a (3-aminopropyl)
triethoxysilanu (APTES) rozpuštěné ve směsi ethanol-
voda. V tomto případě se uplatní elektrostatické interakce 
mezi karboxylovou skupinou kyseliny olejové a aminosku-
pinou APTES, které vedou k vytvoření micely, na jejímž 
povrchu se poté vytvoří silikátová vrstva (jako zdroj kře-
míku obvykle užívaný TEOS). Následnou kalcinací prou-
dem vzduchu při 550 °C dochází k odstranění templátu 
a výsledkem jsou duté silikátové částice s porézní struktu-
rou17. Nevýhodou tohoto postupu je nutnost kalcinace, 
která neumožňuje jednokrokovou syntézu silikátových 
částic modifikovaných např. léčivou látkou, jelikož při 
kalcinaci by mohlo dojít k degradaci účinné látky.  

 
2.2.2. Příprava pomocí vesikul 

V tomto případě fungují vesikuly jako prekurzory 
žádaných dutých částic. Úspěšnost syntézy závisí na stabi-
litě vesikul, stabilní vesikuly vznikají spontánně 
v roztocích určitých kationických a anionických tenzidů. 
Povrchové rozhraní mezi vesikulami a roztokem tvoří ak-
tivní oblast pro tvorbu silikátového materiálu – dochází 
k pokrytí povrchu vesikul. Dochází k hydrolýze silikátové-

Obr. 1. Micela (a) a vesikula (b) 
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ho alkoxidu a vzniká kyselina křemičitá, která konden-
začně polymeruje za vzniku silikátové vrstvy (tloušťka až 
10 nm) na povrchu vesikul18. 

Pro přípravu vesikul lze využít různých templátů, 
např. dioktadecyldimethylammonium bromid, didodecyldi-
methylammonium bromid19, L--dipalmitoylfosfatidyl-
cholin20, cetyltrimethylammonium bromid, cetyltrimethy-
lammonium tosylát, dodecylbenzensulfonát sodný nebo 
perfluoroktanoát sodný21. Vesikuly jsou obvykle při pří-
pravě nechány zrát několik dnů, aby došlo k jejich stabili-
zaci, následně je přidán křemičitý alkoxid a výsledný pro-
dukt je zfiltrován a sušen max. při 40 °C  – výsledný pro-
dukt obsahuje v jádře surfaktant užitý při výrobě18–21. 

Jako templát pro přípravu vesikul lze využít také 
triblokový kopolymer PS-PVP-PEO22. V tomto případě byl 
kopolymer rozpuštěn v DMF obsahujícím 10 % vody, 
následně byl roztok podroben dialýze, aby došlo 
k vytvoření vesikul. Roztok vesikul byl naředěn na kon-
centraci polymeru 1 g l–1 a pH bylo upraveno kyselinou 
chlorovodíkovou na 4. Do roztoku vesikul byl přidán zdroj 
křemíku – tetramethoxysilan (TMOS) v molárním poměru 
15 vůči PVP bloku. Kondenzací zdroje křemíku 
s porogeny RSi(OR)3 (oktyltriethoxysilan,  fenyltrimetho-
xysilan, oktadecyltriethoxysilan), které byly do směsi při-
dány v molárním poměru TMOS: RSi(OR)3 = 6,6 se vy-
tvořil výsledný kompozit. Bylo zjištěno, že vyšší množství 
porogenu vedlo k výraznému poklesu výtěžku a tvorbě 
amorfních částí. Po přidání prekurzoru a porogenu byla 
směs míchána při 50 °C 24 h a následně byla nechána zrát 
další 2 dny. Pevný podíl byl izolován filtrací, promyt desti-
lovanou vodou a vysušen při 60 °C. Porogen byl z kompo-
zitu odstraněn kalcinací v proudu vzduchu (6 h, 550 °C). 
Takto připravené částice byly využity pro navázání ibupro-
fenu, který byl rozpuštěn v hexanu (8 mg ml–1) a míchán 
spolu s připravenými částicemi 48 h. Materiál byl poté 
promyt ethanolem a sušen za sníženého tlaku. Množství 
navázaného ibuprofenu bylo 33–35 %.  

Pro přípravu vesikul lze využít také ultrazvuk23. Vod-
ný roztok (1%) dodecylsulfátu sodného (DSS) a tetrapro-
pylammonium bromidu (TPAB) byl vystaven působení 
ultrazvuku, aby došlo k vytvoření vesikul. K roztoku byl 
následně přidán další TPAB a následně byl přidán TEOS 
(výsledný molární poměr směsi DSS:TPAB:TEOS:voda 
0,046:0,084:1:74). Směs byla zahřívána 10 hodin při 180 °C, 
produkt byl následně izolován odstředěním, promyt vodou 
a vysušen při 60 °C za sníženého tlaku a kalcinován 4 h při 
550 °C.  

V případech, kdy je třeba se vyhnout kalcinaci, lze 
využít postup, kdy dochází k odstranění templátu vymy-
tím24,25. V práci autorů Pan a spol.24 je popisován proces 
hydrotermální syntézy využívající močovinu. Prvním kro-
kem syntézy je příprava mikroemulze složené z TEOS, 
cyklohexanu, pentan-1-olu, močoviny a stabilizované 
CTAB. Tato mikroemulze je následně po 8 hodin zahřívá-
na na 120 °C, po ochlazení je pevný podíl odstředěn a pro-
myt vodou, čímž je odstraněna organická složka a výsled-
kem jsou duté silikátové částice.  

 

2.2.3. Příprava pomocí polystyrenových částic  
V prvním kroku je třeba připravit polystyrenové části-

ce, k čemuž se využívá solvotermální proces. Do směsi 
vody s acetonem se přidá polyvinylpyrrolidon a 2,2´-azo-
bis(isobutyramidin)dihydrochlorid, po jejich rozpuštění 
následuje přidání styrenu. Samotná polymerace probíhá při 
85 °C po 48 hodin, následně jsou polystyrenové částice 
(průměr přibližně 30 nm) dialýzou přes celulosovou mem-
bránu odděleny od vody a acetonu a je k nim přidán TEOS 
a roztok amoniaku. Po 3 hodinách při 50 °C obdržíme 
odstředěním duté silikátové částice. Pro odstranění templá-
tu, který blokuje póry, je třeba částice podrobit kalcinaci 
(1 h, 700 °C)26,27. Je možná i příprava bez přídavku amoni-
aku28. 

 
2.2.4. Příprava pomocí částic uhličitanu vápenatého  

Prvním krokem je příprava nanočástic uhličitanu vá-
penatého (průměr 40 nm) speciální technologií29, 
k suspenzi částic při 80 °C je přikapán roztok křemičitanu 
sodného v poměru CaCO3/SiO2 = 10 a pomocí kyseliny 
chlorovodíkové je upraveno pH roztoku na 9–10. Po 
2 hodinách míchání jsou částice promyty destilovanou 
vodou a ethanolem, vysušeny při 100 °C a následně kalci-
novány 5 hodin při 700 °C, kdy je výsledkem kompozit 
skládající se z SiO2 a CaCO3. Pro odstranění uhličitanu je 
materiál následně přes noc ponořen do 10% roztoku HCl 
a poté kalcinován při 100 °C. Připravené částice mají stěnu 
o tloušťce 10 nm a průměr částic 60–70 nm. Takto připra-
vené částice byly testovány jako nosič léčivé látky cefradi-
nu. V tomto případě byl k částicím přidán roztok léčivé 
látky a po určené době míchání byl zbytek rozpouštědla za 
sníženého tlaku odpařen. Při testech v simulované tělní 
tekutině se ukázalo, že léčivá látka se adsorbovala na po-
vrch částice, do pórů i na vnitřní stěnu částice30. 

 
2.3. Příprava nedutých porézních částic 

 
2.3.1. Příprava silikátových částic pomocí n-alkyaminů  

Další možností syntézy, která nevyžaduje kalcinaci 
produktu, je příprava za pomoci n-alkylaminů25,31. V tomto 
případě byl n-hexadecylamin rozpuštěn za působení ultra-
zvuku ve směsi isopropylalkoholu a deionizované vody. 
Následovalo přidání vodného roztoku amoniaku a TEOS. 
Směs zrála přes noc a následně byl pevný podíl izolován 
filtrací. Odstranění templátu – n-hexadecylaminu probíha-
lo varem s isopropylakoholem po dobu 12 hodin při 83 °C, 
pevný podíl byl poté izolován filtrací a sušen 24 hodin při 
90 °C. Připravené částice byly v tomto případě porézní 
s velkým specifickým povrchem SBET = 1019 m2 g–1. 
U připravených částic je možné ještě hydrotermální synté-
zou zvětšit průměr pórů (z 2,26 na 3,94 nm). V tomto pří-
padě byly připravené částice zahřívány tři dny při 105 °C 
s  roztokem kyseliny sírové31. Tento postup lze modifiko-
vat, póry lze zvětšit také namočením připravených silikáto-
vých částic do roztoku solí NaCl:LiCl:KNO3 (hmotnostní 
poměr 20:5:5), následovaným kalcinací při 300 °C po 
2 hodiny32. 
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Takto připravené silikátové částice lze využít také pro 
enkapsulaci vonných látek nebo enzymů, která se provede 
ponořením silikátových částic do roztoku vonné látky. 
Následně je pro enkapsaulaci adsorbované vonné látky na 
povrchu vytvořena vrstva pomocí poly(diallyldimethyl)
ammonium chloridu (PDDA) a poly(sodium 4-styren-
sulfonátu), která enkapsuluje vonnou látku díky elektrosta-
tické adsorpci mezi záporně nabitými silikátovými částice-
mi a kladně nabitým PDDA32,33. Další možností pro vytvo-
ření polymerové ochranné vrstvy je využití kopolymeru 
kyseliny mléčné a glykolové34. 

Je popsána i další syntéza, obdobně využívající lineár-
ní amin – n-dodecylamin33, která opět poskytuje porézní 
silikátové částice. V této syntéze je smíchán ethanol, deio-
nizovaná voda a n-dodecylamin a tato směs je podrobena 
homogenizaci v ultrazvukové lázni. Následně je přidán 
roztok amoniaku v isopropylalkoholu a TEOS. Směs je 
ponechána zrát 24 hodin při laboratorní teplotě a pevný 
podíl je izolován filtrací. Templát je odstraněn kalcinací 
při teplotě 550 °C. 

 
2.3.2. Příprava pomocí sprejového sušení 

V tomto případě se jako zdroj křemíku využívá silikát 
sodný (26,5 %SiO2, 10,6 % Na2O), který je levnější než 
obvykle užívaný TEOS. Silikát sodný byl rozpuštěn 
v 6 M HCl a poté byl ke směsi přidán CTAB s ethanolem 
nebo kopolymer P123. Z těchto roztoků byly poté připra-
veny silikátové částice pomocí sprejového sušení o veli-
kosti 7–12 m. Částice byly nakonec podrobeny kalcinaci 
(6 h, 600 °C), aby došlo k odstranění templátu35.  

 
 

3.  Enkapsulace aromatických látek 
do silikátových částic 

 
3.1. Využití enkapsulace 

 
Porézní silikátové částice se užívají pro enkapsulaci 

vonných, chuťových a léčivých látek s cílem prodloužit 
(modifikovat) jejich stabilitu, případně uvolňování.  

Výhodou užití silikátového materiálu je jeho inert-
nost, která umožňuje užití jak v potravinářském, tak farma-
ceutickém průmyslu, silikátová matrice také chrání těka-
vou látku před působením teplotních a oxidačních vlivů.  

Enkapsulace látek do silikátového materiálu je vhod-
nou alternativou velmi studované enkapsulace do polymer-
ních matric. Výhodou oproti imobilizaci s využitím poly-
merních materiálů je např. to, že nedochází ke změně 
struktury materiálů působením různého pH nebo teploty. 
Výhodou je také malý podíl chemických interakcí mezi 
silikátovou stěnou a enkapsulovanou látkou a také vysoká 
mechanická stabilita. Silika (obecné označení pro materiál 
o chemickém složení SiO2, který se vyskytuje v různých 
polymorfních formách) je také charakterizována jako bio-
kompatibilní a netoxická, mikrobiálně odolná a lze ji vyu-
žít k enkapsulaci, jak olejové, tak vodné fáze36. 

Rozsáhlou oblastí výzkumu je využití enkapsulace 
vonných látek v kosmetických přípravcích (šampony, kon-

dicionéry, mýdla), detergentech a pracích přípravcích. 
V případech pracích prášků vonné látky jednak maskují 
možný nepříjemný zápach užitých látek a tím zlepšují 
komfort pro uživatele a také slouží k předání příjemné 
vůně textiliím. Látky užívané v těchto aplikacích mají ob-
vykle dvě nebo více konjugovaných dvojných vazeb, které 
mohou podléhat reakcím s různými chemikáliemi, oxidaci 
či nežádoucím interakcím s dalšími složkami přípravku. 
Problémem je také vysoká těkavost vonných látek, díky 
které během skladování dochází k výraznému snížení ob-
sahu dané látky v přípravku. S cílem řešit tyto potíže se 
zkoumá možnost enkapsulace látek do různých matric, 
které by výrazně prodloužily setrvání látky v přípravku 
a také ji alespoň částečně ochránily před vnějšími vlivy37. 
Touto problematikou se zabývá celá řada patentů. Americ-
ký patent38 se zabývá inkorporací vonných materiálů do 
porézních materiálu (zeoliotů),  patenty39,40 enkapsulací 
látek do pórů silikátových částic, patent41 přípravou sféric-
kých silikátových částic, které obsahují dispergované kap-
ky enkapsulované kapaliny. Patenty42,43 se zabývají přípra-
vou mikrotobolek procesem koacervace. 

 
3.2. Faktory ovlivňující enkapsulaci 

 
Enkapsulaci vonné či chuťové látky lze provést buď 

při syntéze samotných silikátových částic, nebo provést 
imobilizaci na předem připravené částice. Předem připra-
vené částice musí být duté nebo porézní, aby mohlo dojít 
k zachycení dané látky. V tomto případě je možné povrch 
částice následně pokrýt polymerní vrstvou, která dále mo-
difikuje rychlost uvolňování aroma z částice32. 

Jak dobře se molekula v matrici zachytí, závisí na 
mnoha parametrech, např. sterických vlastnostech, polari-
tě, funkčních skupinách, relativní těkavosti či vlastnostech 
matrice. Důležitá je také koncentrace v roztoku, ze kterého 
se látka enkapsuluje44. 

Polární molekuly jsou zadržovány více než nepolární 
díky možnosti tvorby vodíkových vazeb s hydroxylovými 
skupinami siliky, molekuly s vyšší molekulovou hmotností 
jsou zadržovány více, jelikož malé molekuly difundují při 
sušení snadněji matricí než hmotnější molekuly. 

Důležitou roli hraje i typ funkční skupiny enkapsulo-
vané látky. V práci autorů Veith a spol.44 byly testovány 
různé typy aromatických sloučenin a bylo zjištěno, že množ-
ství zachycené sloučeniny klesá v řadě alkoholy > aldehydy, 
estery > terpeny díky odlišným chemickým interakcím mezi 
danou látkou a Si-OH skupinami.  Z výsledků také vyply-
nulo, že alkoholy jsou v matrici zadržovány mnohem lépe 
než látky s podobnou molekulovou hmotností, což svědčí 
o schopnosti alkoholů interagovat se silikátovým povr-
chem. V tomto případě dochází k reakci dvou hydroxylo-
vých skupin siliky a alkoholu za vytvoření pevné vazby 
doprovázené odloučením vody. U alkoholů se také uplat-
ňuje fyzisorpce tvorbou vodíkových můstků mezi hydro-
xylovými skupinami. Aldehydy a estery obsahují karboxy-
lovou resp. karbonylovou skupinu, což umožňuje tvorbu 
vodíkových vazeb. Aldehydy mohou navíc tvořit 
s hydroxylovými skupinami siliky hemiacetaly, což může 
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částečně zvýšit jejich zadržování v matrici ve srovnání 
s estery. Terpeny jako nepolární molekuly nemohou tvořit 
vazby se silikátovým povrchem, díky čemuž jsou v matrici 
zadržovány ze sledovaných látek nejméně. U alkoholů, 
esterů a aldehydů byla také zaznamenána přímá úměra 
mezi zadržením látky v matrici a její molekulovou hmot-
ností, což svědčí o fyzisorpci způsobené van der Waalso-
vými silami44. 

 
3.3. Enkapsulace během syntézy silikátových částic 

 
Enkapsulace aroma do vnitřních pórů silikátového 

materiálu může být provedena buď přídavkem aroma roz-
puštěného v rozpouštědle (např. ethanolu) před samotnou 
hydrolýzou křemíkatého prekurzoru (alkoxidu) nebo přidá-
ním aroma až po hydrolýze samotného prekurzoru, při-
čemž k samotné enkapsulaci dochází během kondenzační 
reakce (Schéma 1). Výhodou enkapsulace během samotné-
ho procesu syntézy silikátových částic je vyšší chemická 
a fyzikální stabilita aroma ve srovnání s  enkapsulací do 
předem připraveného materiálu následované obalení po-
vrchu polymerem36. 

Aroma se skládá obvykle z několika různých složek 
(molekul), které vedou k výslednému efektu. Typ moleku-
ly výrazně ovlivňuje enkapsulaci.  

V práci autorů Böttcher a spol.45  zabývajících se en-
kapsulací látek do silikátových částic jsou definovány pod-
mínky, za kterých dojde k úspěšné enkapsulaci (přidávání 
aromatické sloučeniny se děje po hydrolýze křemičitého 
alkoxidu): (i) bod varu přidávané sloučeniny a rozpou-
štědla užitém při hydrolýze se musí dostatečně lišit; (ii) 
v případě, že enkapsulovaná látka je hydrofobní, musí 
celková směs obsahovat nízké procento vody; (iii) výsled-
ný gel je nutno sušit za mírných podmínek, při nízkých 
teplotách. Právě proces sušení bývá často kritickým kro-
kem přípravy částic tohoto typu. Podmínky sušení ovlivní 
rozpouštědlo tvořící sol, užitím rozpouštědla s bodem varu 
vyšším než 100 °C lze zabránit separaci hydrofóbních čás-
tic při sušení solu obsahujícím vysoký podíl vody.  

V tomto případě byla enkapsulace látek provedená 
následujícím způsobem: směs TEOS, ethanolu 
a 0,01 M HCl byla míchána 20 h při laboratorní teplotě. 
Připravený sol byl následně smíchán s enkapsulovanou 
látkou a neutralizován  1% roztokem amoniaku. Vzniklý 
gel byl sušen 1 h při laboratorní teplotě a následně 14 h při 
80 °C. 

Další zmiňovaný postup enkapsulace je podobný: 
v kádince byl za pokojové teploty smíchán TEOS, ethanol, 
deionizovaná voda a 0,06 M HCl. Hydrolýza probíhala 
48 hodin, poté byl do směsi přidán roztok NaOH a pH 
upraveno na 6. Při tomto pH bylo do směsi přidáno aroma. 
Vzniklý gel byl vysušen (24 h, 40 °C)44.  

 
3.4. Enkapsulace na předem připravené silikátové 

částice 
 
Silikátové částice lze připravit řadou postupů zmíně-

ných výše. 
Samotná imobilizace může probíhat mícháním siliká-

tových částic v roztoku vonné látky, s následnou filtrací 
a vysušením za normálního nebo sníženého tlaku34,46.  

Patent47 se zabývá možností užití silikátového materi-
álu v pracích prášcích. V uvedeném postupu se smíchá 
deionizovaná voda a CTAB, aroma a předem připravené 
silikátové částice. Po 30 min míchání dojde k enkapsulaci 
a následné sušení materiálu probíhá dehydratací tripolyfos-
fátem sodným, případně vysušením vzduchem. 

 
 

4. Závěr 
 
Silikátové částice lze připravit řadou postupů, výsled-

ným produktem mohou být částice duté, porézní nebo ne-
duté i neporézní. Enkapsulace látek s využitím silikáto-
vých částic nachází své uplatnění jak ve farmaceutickém, 
tak potravinářském a kosmetickém průmyslu. Výhodou je 
biokompatibilnost a netoxicita siliky a také malé procento 
interakcí mezi silikátovým povrchem a imobilizovanými 
látkami. Připravené částice, které jsou duté a porézní, mo-
hou být použity pro následnou enkapsulaci aromat, případ-
ně farmaceutických substancí, a mohou být dále obaleny 
polymerní matricí pro kontrolované uvolnění imobilizova-
né látky. V případě neporézních částic může být vytvořen 
alternativní postup, kdy je vonná látka přidávána v procesu 
přípravy silikátové částice.  

 
Seznam použitých zkratek 
 
TEOS  tetrethylorthosilikát 
EO76-PO29-EO76  blokový kopolymer polyoxyethylen-

polyoxypropylen 
APTES  (3-aminopropyl)triethoxysilan 
PS-PVP-PEO polystyren-polyvinylpyrrolidon-

polyethylenoxid 

Si(OH)4
hydrolýza (SiO2)n

kondenzace (aroma:SiO2)kn

+ aroma

sušení
prášek, film

prekurzor sol gel xerogel

+ aroma

Schéma 1. Syntéza sol-gel silikátového materiálu modifikovaného pomocí aroma 
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DMF  N,N´-dimethylformamid 
TMOS  tetramethoxysilan 
PVP   polyvinylpyrrolidon 
DSS  dodecylsulfát sodný 
TPAB  tetrapropylammonium bromid 
CTAB  cetyl(trimethyl)ammonium bromid 
PDDA  poly(diallyldimethyl)ammonium 

chloridu 
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E. Vrbková, E. Vyskočilová, and L. Červený 
(Department of Organic Technology, Institute of Chemical 
Technology, Prague): Aroma Encapsulation into Spheri-
cal Silicate Particles 

 
An overview of syntheses of several types of spheri-

cal silicate particles and the ways of aroma encapsulation 
into the particles are provided. Nonporous spherical sili-
cate particles can be prepared by  syntheses under basic or 
acid conditions or using spray-drying. Hollow porous sili-
cate particles are usually prepared using tenside micelles 
or vesicles. Non-hollow porous particles can be prepared 
using n-alkylamines or spray-drying. Aroma encapsulation 
into the particles can be carried out during or after their 
synthesis. The encapsulation is influenced by properties of 
the aroma such as its chemical structure and polarity.  
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